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Thajsko: kultura obchodního jednání 

 

Jak oslovit obchodní partnery? 

Nejčastěji se v Thajsku používá oslovení pán/paní ("khun") a připojení prvního jména. Thajská jména 

jsou často tak nezvyklá a složitá, že řada samotných Thajců používá určitou zjednodušující přezdívku 

("nickname") pro snadnější zapamatování a komunikaci v thajštině i angličtině. Mladší generace nemá 

většinou problém velice rychle přejít do angličtiny, včetně oslovování křestním jménem a tykání. 

 

Jak sjednat obchodní schůzku a jak probíhá (lokace, kancelář a čas schůzky, restaurace - 

oběd/večeře, vizitky, dárky, atd.)? 

S kým se znáte, to v Thajsku často rozhoduje. Soukromé a profesionální aspekty života se u mnoha 

Thajců vzájemně prolínají a nejlepším způsobem, jak thajského partnera získat na svoji stranu, je 

osobně se s ním spřátelit. Vzájemná důvěra je pro Thajce velice významná. Osobní jednání na místě 

jsou nenahraditelná. Thajci si velmi potrpí na dobré jídlo (nejen nutně domácí kuchyně...), a proto 

pozvání thajských obchodních partnerů na oběd či večeři do kvalitní restaurace může být ideálním 

počátkem budování vzájemných kontaktů. 

Důležitou zásadou je včasný příchod na jakékoliv sjednané schůzky, ačkoliv to zejména v Bangkoku 

není kvůli častým dopravním zácpám vůbec snadné. Na druhou stranu není příliš překvapující čekání 

na thajské partnery z obdobných důvodů. 

Thajci velmi ocení vzájemnou výměnu dárků, které však musejí být v každém případě pěkně až luxusně 

zabalené. Forma je pro ně často důležitější než obsah. Nezbytností je též fotodokumentace události. 

 

Načasování jednání 

Jednání v Thajsku probíhají po celý rok, v zemi není vyloženě "mrtvá sezóna" jako období letních 

dovolených v Evropě. Jsou však některé týdny, kterým je lepší se vyhnout, jako např. čínský Nový rok 

nebo thajský Nový rok v dubnu. Obdobně je vhodné se pečlivě a s předstihem informovat o načasování 

místních svátků s královským či náboženským podtextem. V Thajsku je zvykem svátky, které vyjdou 

na víkend, přenášet na předchozí pátek nebo následující pondělí a víkend prodloužit o jeden den. 

 

Co českého obchodníka při jednání nejvíce překvapí? 

Co může zaskočit, nejsou ani tak obecná pravidla nebo obchodní zákony, jako spíš zcela odlišná kultura 

a mentalita. Thajská společnost je velice hierarchická, od rodiny přes školu až po firemní struktury. 

Proto je vždy důležité se dostat k těm nejvýše postaveným manažerům, nebo ještě lépe k majitelům 

společností, kteří mají rozhodující vliv a konečné slovo při výběru obchodních partnerů. V Thajsku 

není tolik důležité „know-how“, ale „know-who“. Veškerý byznys je založen na osobních kontaktech, 

známostech a vzájemné důvěře. Velmi složité, až téměř nemožné je prosadit se v Thajsku v segmentech, 

které ovládají místní vlivné rodinné klany. Thajci se za každou cenu snaží vyhnout konfliktům a svoje 

vnitřní pocity (zejména odmítnutí a kritiku) často skrývají za úsměvem. Proto může být obtížné 

porozumět tomu, co vám chce obchodní partner vlastně sdělit. 

 

Ministerstvo zahraničních věcí 

České republiky  
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Jací jsou thajští obchodníci?  

V Thajsku má všechno svůj čas... Obecně jsou Thajci velmi opatrní při jednání nejen s novým 

partnerem (firmou), ale i v případě nového představitele/zástupce již zavedeného zákazníka. Vždy 

vyžadují dostatek času na důkladné zvážení a posouzení předložené nabídky. V žádném případě proto 

není možné očekávat podepsání obchodního kontraktu již při prvním setkání. Na druhou stranu, ale 

mohou Thajci, pokud něco potřebují, vyžadovat rychlou reakci. 

 

Je vyjednávání s místními obchodníky jiné, ztěžují ho kulturní/náboženské/etnické odlišnosti? 

Thajci jsou velmi hrdí na to, že si jejich země za koloniálních dob udržela samostatnost, a podobně 

jako kdysi dokázali chytrou diplomacií šikovně manévrovat mezi anglickým a francouzským vlivem, 

dovedou i dnes využívat protichůdné obchodní zájmy světových mocností ve svůj prospěch. To může 

být určitou výhodou také pro vstup českých firem, které mohou být vnímány jako protipól silného 

čínského a japonského vlivu nebo alternativa k obdobným výrobkům ze západní Evropy. Thajci mají 

sklon se přiklánět k tomu silnějšímu - proto je vhodné vystupovat sebevědomě, ale přitom slušně. Jsou 

ale zároveň velmi citliví na arogantní chování - jakmile získají pocit urážky (tzv. ztráta tváře) nebo 

obvinění z přivedení jednání do bezvýchodné situace, náš "přestupek" se často již nedá nijak napravit. 

 

Je důležité vzít si s sebou tlumočníka? 

Vzhledem k často omezené znalosti angličtiny u představitelů menších firem a převažujícímu rozšíření 

většiny psaných/tištěných materiálů (včetně informací na webových stránkách) v thajštině, je využití 

vlastního tlumočníka možno více než doporučit. Zejména pokud se jedná o finální fázi obchodních 

jednání a též v případě diskuse nad jakýmikoliv smluvními dokumenty. 

 

Jak je to s jazykovou vybaveností? 

Angličtina je v Thajsku rozšířena, je však třeba se připravit na skutečnost, že její úroveň je značně 

rozdílná. Je možné setkat se s vlastníky či manažery firem, kteří studovali na zahraničních univerzitách 

nebo delší dobu pobývali v anglicky mluvících zemí, většinou je však třeba počítat s tím, že znalost 

angličtiny je v lepším případě pouze průměrná. Řada informačních zdrojů (vč. formulářů, nařízení, 

zákonů/legislativy) je navíc k dispozici pouze v thajštině, včetně webů vládních institucí. 

Jak nakládají thajští obchodníci s časem v rámci obchodního jednání? 

Thajci potřebují dostatek času na zhodnocení nabídky a nalezení vzájemného konsensu. V souladu se 

svou filozofií (buddhismus) považují Thajci v kontaktu s ostatními za nejdůležitější souhlas a soulad. 

 

Jak nakládají thajští obchodníci s emocemi v rámci obchodního jednání? 

Thajci se snaží vyhnout za každou cenu konfliktům a své vnitřní pocity skrývají, mj. všudypřítomným 

úsměvem. Thajci nikdy nekomunikují otevřeně a přímočaře, jak jsme zvyklí v Evropě, ale v náznacích, 

řečí těla a důležité informace bývají předávány jaksi mimoděk. Proto je velmi obtížné porozumět tomu, 

co vám chce vlastně obchodní partner sdělit. 

Za všech okolností je nutné během schůzek a obchodních jednání předcházet sporům a hádkám, neboť 

Thajci velmi dbají na to, aby zachovávali dekorum ("neztratili svoji tvář"). Nelze vystavit partnera 

přímé konfrontaci nebo mu veřejně dokazovat, že se mýlí, byť by to byla pravda. Diplomatické svedení 

viny na „třetí stranu“ nebo nepříznivé okolnosti a pomoc při zachování jeho tváře bývají obvykle 

náležitě oceněny. 
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Existují nějaké teritoriální rozdíly v obchodních jednáních uvnitř země (sever x jih, provincie)? 

V podstatě neexistují žádné významnější rozdíly, většina jednání probíhá v hlavním městě Bangkoku.  

 

Je vhodné resp. obvyklé nabízet při obchodních jednáních alkohol? 

Při obchodních jednáních v restauracích se k jídlu běžně konzumuje pivo, méně často víno a pouze 

výjimečně tvrdý alkohol (zahraniční značky). Při schůzkách ve firmě je běžným standardem káva, čaj 

či balená voda. 

 

Existují nějaká komunikační tabu? 

Zásadně je třeba vyhnout se jakékoli kritice krále/monarchie, náboženství a víry v nadpřirozené bytosti. 

Není vhodné se pouštět ani do diskuse o vnitropolitické situaci a citlivých tématech typu drog a 

prostituce. Thajci nesnášejí, když ztratí tvář, proto by je konverzace neměla zahnat do kouta, nesmí mít 

pocit, že jsou v úzkých. Velkým faux pas je sezení s nohou přes nohu. Thajci vnímají chodidlo jako 

nejšpinavější část těla - pokud jej tedy ukazujete (podrážkou boty), urážíte je. Dobré je také vědět, že 

soška Buddhy není pro dekoraci, ale plní čistě náboženskou funkci. Nikdy se nedotýkejte hlavy jiného 

člověka. 

 

Jak nejlépe komunikovat (osobně, e-mail, telefon, atd.)? 

Osobní jednání a časté cesty do Thajska jsou základem úspěchu. Detaily je možné řešit přes telefon či 

e-mail, velice často též přes WhatsApp nebo Line, který je v Thajsku mimořádně populární. 

Jak se obléci na pracovní jednání? 

Thajci obecně velmi dbají na svůj zevnějšek a stejným způsobem hodnotí i své zahraniční partnery. 

Nezbytností je oblek s kravatou pro muže a střízlivý oděv zakrývající ramena pro ženy. 

 

Jak by měl vypadat ideální jednací tým (počet členů, věkové a genderové složení týmu, šéf týmu)? 

Věk a genderové složení týmu nehraje zásadní roli a ani neexistuje ideální počet členů týmu. Obchodní 

jednání vede nejčastěji pověřený manager, popř. sám vlastník/majitel a s ním experti pro dílčí oblasti. 

Žena v čele týmu bývá stále spíše výjimkou. Zásadně platí, že jednání vedou nejseniornější partneři, 

které s jejich souhlasem doplňují další. Optimální je, aby jednající měli příslušné rozhodovací 

pravomoci a postavení. Juniornější člen by neměl rozporovat seniornějšího člena thajského týmu. 

Je obvyklé obchodního partnera pozvat domů, resp. být pozván domů? Pokud ano, co je při 

takové návštěvě obvyklé, co čekat? 

Není to příliš obvyklé, restaurace a kanceláře jsou hlavním místem pracovních jednání. Při pozvání do 

soukromého bytu/domu si nezapomeňte před vchodem zout boty. 

 

Jak pomáhají pro navázání kontaktů v zemi služby ekonomické diplomacie - obchodní mise, 

veletrhy či jiné nástroje? 

Podpora velvyslanectví je i v Thajsku důležitým prvkem ukázky serióznosti a významu české firmy. 

Přítomnost velvyslance nebo obchodního diplomata je na jednáních v Thajsku poměrně častým jevem, 

zejména v případě velkých/významných či vládních zakázek. Velvyslanectví se podílí na podpoře 

aktivit českých firem řadou způsobů, vč. projektů na podporu ekonomické diplomacie (tzv. PROPED). 
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Co byste doporučili podnikatelům, kteří se do Thajska chystají? 

Krátkodobé obchodní cesty do Thajska je možné dobře zvládnout při dodržování několika hlavních 

zásad. Základem je profesionální přístup - kvalitní příprava na jednání, dochvilnost, dodržování slibů, 

mít v pořádku dokumenty a certifikáty (ideálně reprezentativní/luxusní vzhled) a též schopnost ukázat 

partnerům fungování firmy v Česku, aby se ujistili o serióznosti dodavatele. Ačkoli není vždy možné 

očekávat stejný přístup od thajské strany, je to osvědčená cesta k získání důvěry a respektu. 

V Thajsku je spousta peněz a obchodních příležitostí. Zcela zásadním prvkem je postupné budování 

důvěry. S velkou pečlivostí přistupujte k výběru místního partnera. Budete-li zvažovat, jestli v Thajsku 

investovat čas a peníze do rozvoje podnikání, navštivte některé z bangkokských luxusních obchodních 

center. Dýchne na vás opravdové bohatství a reálná síla trhu a určitě si řeknete: „Tady musím 

obchodovat!“ 


